
Subject: SPOTKANIA-DYSKUSYJNE-MONTREAL-(31-12-15)-ZYCZENIA-PODZIEKOWANIA-INFORMACJE
From: Spotkania Dyskusyjne <spotkaniadyskusyjnemontreal@videotron.ca>
Date: 12/31/2015 3:21 PM
To: <Undisclosed-Recipient:;>

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2016
wiele radosnych przeżyć w gronie rodzinnym, zdrowia i pomyślności

życzą Państwu
wraz z podziękowaniem za gościnność i cenne rozmowy

na wszystkich Spotkaniach Dyskusyjnych

Irena i Krzysztof Lipińscy
31-12-2015 r.

Montreal
Spotkania Dyskusyjne Montreal
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KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II                                                                                                  
Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych                                                                                                          
ul. Lwowska 80, 22 – 600 Tomaszów Lubelski                                                                                                                          
tel./ fax. 0-84-664-45-74                                                                                                                                                            
Tomaszów Lub., dnia 23. 12. 2015 r.                                                                                                                                         

　
　

Moi Umiłowani Przyjaciele i cała Polonio z Kanady i USA !
Szczęść Boże !

　
Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę,

którą jako Jednorodzony, pełen łaski i prawdy, ma od Ojca. Jan daje o Nim świadectwo i głosi:
"To Ten, o którym powiedziałem: Ten, który przychodzi po mnie, istniał już przede mną,

ponieważ był wcześniej ode mnie". Z Jego pełności otrzymaliśmy wszyscy łaskę zamiast łaski.
Mojżesz bowiem przekazał Prawo, a łaska i prawda zaistniały przez Jezusa Chrystusa (J 1, 14-17).

　
Z potrójnej okazji: Uroczystości Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku Pańskiego 2016,

Jubileuszu Miłosierdzia Bożego w Kościele św. i Jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu Polski,
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pragnę przesłać bardzo serdeczne życzenia wielkiego daru Łask Boga Ojca, Jego Syna
i zarazem Syna Niepokalanej Matki Bożej Maryi, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego dla życia

i powołania, aby spełniały się według odwiecznego planu stwórczego naszego Boskiego Pana
ludzkości i kosmosu na drogach miłości Boga i Kościoła Chrystusowego,

mądrości i miłości miłosiernej względem napotkanego Człowieka, sprawiedliwości
i solidarności, uczciwości i życzliwości chrześcijańskiej względem Bliskich i Dalekich,

a także umiłowania naszego Narodu i Ojczyzny, Rzeczypospolitej Polskiej i Kościoła św.
w naszym ojczystym Domu – wzorem naszych Praojców począwszy od Mieszka I

i Jego Rodziny, którym zawdzięczamy nasz Polski Chrzest.
Niech Nowy Rok Pański 2016 przybliża naszą Ziemię do Nieba, nasz katolicki Naród

do narodowej świętości w Chrystusie Zbawicielu, naszą Ojczyznę Polskę do Boskiej Ojczyzny
w niebiańskim eschatonie, nasze Państwo do ładu Prawa i Miłości Chrystusa Króla,

nasz czas do wieczności, naszą wiarę do oglądu twarzą w Twarz, naszą nadzieję
i miłość do wiecznego i w pełni szczęśliwego życia w Królestwie Niebieskim.

Życzę ponadto zdrowia ducha i ciała, permanentnej radości współ-tworzenia
z Niebiańskim Architektem i pewnych kroków zbawczych

we Wszechmocy świętego Chrztu w Imię Chrystusa Proroka,
Kapłana i Króla – na nowych ścieżkach czasu i przestrzeni tej zachwycającej

swoim pięknem Polski i całej Planety.
　

O Jezu, Jezu !... Ty, któryś z Proroków Ani z Zakonu i słowa nie zmienił,                                                     
Tylkoś je na kształt chmur, na kształt obłoków Promieńmi słońca-wolności zrumienił;                               
Prawdziwy-Boże i człeku-prawdziwy !... Ty – pobłogosław... (Cyprian Norwid)                                                       

                                                                                                   ks. prof. Tadeusz Guz (KUL)

SPOTKANIA-DYSKUSYJNE-MONTREAL-(31-12-15)-ZYCZENIA...  

3 of 12 12/31/2015 4:44 PM



Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
należący do Papieskiej Akademii Św. Tomasza z Akwinu w Watykanie

przeprowadzi Rekolekcje Wielkopostne w dwóch parafiach polskich w rejonie Toronto
w dniach od 2 lutego do 13 marca 2016 r.

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_academies/san-tommaso/pastaca.html

Więcej informacji w najbliższym czasie.

We wszytkie środy roku 2016 o godz. 19:00
w Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Montrealu

odprawiane są w języku polskim
Msze Święte za Młodzież
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z prośbą o wzrost wiary, nadziei i miłości,
 o dar rozumienia czystości i odnalezienia życiowego powołania.

Jest to intencja wielu rodziców.
Msze te zapoczątkowane były w styczniu 2013 roku.

W każdą drugą środę miesiąca szczególnie zapraszana jest
młodzież studencka i pracująca do uczestnictwa w tych Mszach Świętych.

(13 tycznia, 10 lutego, 9 marca, 13 kwietnia ...itd.)

http://www.franciszkanie.org/kanada/mbcz

Dr hab. Mieczysław Guzewicz przybędzie do USA i Kanady w dniach od 1 do 18 kwietnia 2016 r.

Doktor habilitowany teologii biblijnej i pastoralnej,
Świecki konsultor Rady do spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski,

należy do Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.
http://mojemalzenstwo.pl

Autor licznych publikacji i opracowań z zakrsu problematyki małżeństwa i rodziny,
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wychowania religijnego dzieci.
Prowadzi konferencje i prelekcje dla osób chorych, środowisk medycznych,

duszpasterzy, doradców życia rodzinnego, narzeczonych, małżonków i rodziców.
Zajmuje się głoszeniem rekolekcji i wykładów z zakresu ojcostwa, męskości, cierpienia

oraz świętości i nierozerwalności małżeństwa.
Brat Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża.

http://www.cisi.pl

Planowane są spotkania z Polonią w miastach:

Elizabeth - Stan New Jersey NJ, Verona NJ,
Clifton NJ, Boston - Stan Massachusetts MA,

Mount Washington - Stan New Hampshire NH (prelekcje w górach)

Montreal QC, Ottawa ON, Mississauga, Hamilton, Toronto, Brampton, London,
oraz Niagara ON (konferencja przy wodospadzie)

i Sutton QC (refleksje biblijne nad jeziorem)
Szczegółowy plan wszystkich spotkań będzie uzgadniany i ogłoszony w najbliższym czasie.

(1-cz) https://youtu.be/2krYX7qKffA     (2-cz) https://youtu.be/QcS-p2N5E_s
"Jak budować jedność w małżeństwie"

Wykład w ramach Rekolekcji Odpustowych
w Parafii Św. Jadwigi Śląskiej w Tomaszowie Bolesławieckim,

które były w dniach 11-14 października 2015 r.
jest na YouTube pod adresem Spotkania Dyskusyjne Montreal.
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W Wydawnictwie i Drukarni SSL
prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Loretanek w Warszawie.

została wydana nowa książka
"Rozmowy niedokończone z ks. prof. Tadeuszem Guzem z lat 2011 - 2013".

Jest to czwarty tom z serii spotkań filozoficznych,
jakie odbyły się w Radio Maryja i TV-Trwam w Toruniu

i zostały spisane w formie książki, która właśnie dotarła do Kanady i USA.

Jak poradzić sobie w pluralistycznym świecie zrelatywizowanych prawd?
Czy warto zagłębiać się w skomplikowane ideologie?

Człowiek wiary katolickiej pozostaje solą ziemi – i jako taki ma nadawać jej smak.
Odnajduje on dom w Kościele katolickim, zwalczanym przez przeciwne mu idee.
Ksiądz Profesor Tadeusz Guz niestrudzenie ukazuje ścieżkę wierności Prawdzie,

która jest jedna – a jest nią Jezus Chrystus, Zbawiciel świata.
Idąc za wskazaniem św. Pawła: „głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, w razie potrzeby wykaż błąd,

poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz” (2 Tm 4, 2),
demaskuje błędy myślenia Marksa, Lenina, Lutra, które do dzisiaj zbierają swoje żniwo,

a jednocześnie pokazuje drogę, na którą zaprosił nas Stwórca. Wraz ze św. Maksymilianem Kolbem,
bohaterem jednej z Rozmów niedokończonych, zaleca,

by „dobrze poznać teraźniejsze prądy antyreligijne […] i nauczyć się [im] przeciwdziałać”.
Za przykładem świętego franciszkanina roztacza też rajską perspektywę dla ludzkości – w osobie i dziele Dziewicy Maryi.

Także dzisiaj, pomimo ciemnego działania ducha czasu,
można i trzeba tak żyć, by dla Niepokalanej, a przez Nią dla Boga, zdobyć cały świat.
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http://sklep.loretanki.pl/literatura-moralno-spoleczna/3830-rozmowy-niedokonczone-z-ks-prof-tadeuszem-guzem-z-lat-2011-2013.html
http://sklep.loretanki.pl/614-rozmowy-niedokonczone

Imprimatur
Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej

z dnia 29-05-2015 r. nr 1060(K)2015.

http://www.diecezja.waw.pl/kuria.php

© by ks.Tadeusz Guz 2015

http://www.tadeuszguz.pl

© by Radio Maryja, Toruń 2015

http://www.radiomaryja.pl http://www.tv-trwam.pl

© for the Polish edition by Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2015

http://www.loretanki.pl

Teksty spisała dr Aldona Ciborowska

Książka obejmuje tematy Rozmów Niedokończonych:
1 - Św. Maksymilian Kolbe jako wzór komunii człowieka z Bogiem i Niepokalaną.
2 - O istocie komunizmu.
3 - Kościół naszym domem w świetle filozofii nowożytnej.
4 - Człowiek wiary katolickiej solą ziemi.
5 - Osoba i dzieło Maryi, Najświętszej Matki Boga.

Więcej informacji o możliwościach nabycia książki:
Calgary - Jan (403) 239-3560                 
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Hamilton - Krystyna (289) 778-4252     
Montreal - Krzysztof (514) 573-3325     
Mississauga - Marianna (647) 244-5414
London - Jan (519) 631-2365                   
Vancouver - Zdzisław (604) 988-3469    
Chicago - Błażej (224) 655-3394            

Fundacja Imienia ks. prof. Tadeusza Guza
została zarejestrowana 23 grudnia 2015 w Edmonton w Kanadzie.

W dniu 16 września 2015 roku odbyło się zebranie założycielskie Fundacji Imienia ks. prof. T. Guza.
Uczestnicy zebrania entuzjastycznie jednogłośnie zagłosowali za założeniem fundacji według deklaracji założycielskiej.

Patronat duchowy na fundacja objął proboszcz Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Edmonton Ojciec Roman
Majek OMI.

Fundacja stawia sobie następujące cele działalności:
Rozpowszechnianie w języku angielskim naukowych publikacji, wykładów i referatów wygłaszanych na konferencjach

naukowych
a także artykułów, książek i treści seminariów autorstwa ks. prof. Tadeusza Guza.

Podejmowanie współpracy z organizacjami polonijnymi, z zainteresowanymi diecezjami i parafiami katolickimi i
chrześcijańskimi

a także z katolickimi i chrześcijańskimi wyższymi szkołami i uniwersytetami w Kanadzie.
Organizowanie spotkań, seminariów, wykładów, rekolekcji z udziałem ks. Profesor Tadeusz Guza w Kanadzie.
Organizowanie akcji i przedsięwzięć mających na celu zbieranie funduszy dla finansowania powyższych celów

działalności Fundacji.
Fundacja jest zarejestrowana jako prowincjonalna w prowincji Alberta,

niedochodowa organizacja publiczna – zgodnie z obowiązującym prawodawstwem w dniu rejestracji.
Konieczne kroki formalne zostaną podjęte i dokonane przez zarząd pierwszej kadencji.
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Fundacja będzie dążyć także do osiągniecia status organizacji charytatywnej – według obowiązujących przepisów
Canada Revenue Agency.

FUNDACJI IMIENIA KS. PROFESORA TADEUSZA GUZA

Więcej informacji:
Robert Dworkowski

Edmonton 1-780-910-1228
Mail: rdworkowski@gmail.com

Redaktor Stanisław Michalkiewicz a sprawy Polski.
Felietony i rozmowy na YouTube pod adresem Spotkania Kanadyjskie Montreal:

http://www.youtube.com/user/SpotkaniaKanadyjskie

"Żydzi w chaosie semantycznym"             "Felieton Montrealski"       
http://youtu.be/fzF-GMXO87U http://youtu.be/adm9RkcqgLM

SPOTKANIA-DYSKUSYJNE-MONTREAL-(31-12-15)-ZYCZENIA...  

10 of 12 12/31/2015 4:44 PM



Wielki wypadek drogowy miał miejsce 20 kwietnia 2015 r.
w miejscowości Laramie w Stanie Wyoming USA.

Relacje fotograficzne i filmowe są na YouTube
pod adresem Spotkania Turystyczne Montreal:

http://www.youtube.com/user/Studiodal

  Foto na YouTube:                                                         Wideo na YouTube:
https://youtu.be/72Qu3m8WGIU https://youtu.be/_Nyi1MgBpcU

Możliwe jest otrzymanie maila ze szczegółowym opisem w siedmiu językach,
kontakt pod adresem:

spotkaniadyskusyjnemontreal@videotron.ca

Na potrzeby Życzeń Świątecznych i Noworocznych oraz innych informacji list redagował Krzysztof Lipiński
31-12-2015 r.

Montreal

studio.dal@videotron.ca
spotkaniadyskusyjnemontreal@videotron.ca

YouTube - tematyka filozoficzno moralna
http://www.youtube.com/user/SpotkaniaDyskusyjne
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YouTube - tematyka narodowo społeczna
http://www.youtube.com/user/SpotkaniaKanadyjskie

YouTube - tematyka turystyczna
http://www.youtube.com/user/Studiodal

Jest to list wysłany zbiorowo do przeszło 700 osób. Adresy nie są widoczne.
Jeżeli życzą sobie Państwo nie otrzymywać więcej informacji z tego źródła

to uprzejmie prosimy poinformować nas o tym pod następującym adresem : studio.dal@videotron.ca . Dziękujemy.
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